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raksts veltīts modernizācijas procesa sākumiem latvijas vēsturē latviešu nācijas formēšanās 
tēmas kontekstā. tas aplūko pārejas perioda uz moderno sabiedrību raksturlielumus un 
teorētisko koncepciju. iegūto atziņu gaismā, balstoties uz latviešu un vācu historiogrāfiju un 16. 
gadsimta dokumentiem, tiek analizēti daži kā īpaši raksturīgi izvēlēti piemēri no 16. gadsimta 
livonijas iekšpolitiskās dzīves. secinājumi par pētāmā laikmeta livoniešu domāšanas veidu un 
vērtību sistēmu vērsti uz pieņēmumu, ka agrīnākās modernizācijas izpausmes latvijas vēsturē 
atrodamas jau 16. gadsimta pirmajā pusē. līdz ar to tiek uzsvērta nepieciešamība latvijas jauno 
laiku izpratnē nenorobežoties no 16. gadsimta pirmās puses.
Atslēgvārdi: modernizācija, agrie jaunie laiki, livonija, reformācija.

runājot par latviešu nācijas veidošanos, mūsu interese gandrīz nedalīti 
ir pievērsta 19. gadsimtam un uzmanības lokā nonāk dažādas ar latviešu 
nacionālo kustību saistītas norises. tas, protams, ir pamatoti, ja uzmanības 
centrā atrodas nācijas tapšanu iezīmējošo notikumu un problēmu virkne to 
kulminācijas momentā. taču ar to noteikti nepietiek, ja gribam izprast minēto 
parādību plašākā vēsturiskā kontekstā, pievēršoties tās ģenētiskajām saknēm 
un līdz ar to arī atklājot zināmu daļu tās būtības. 

“nācijas izveidošanās eiropā ir īpaši daudzpusīga un komplicēta, jo tā 
balstās uz diviem konceptiem, kas paši izraisa plašas diskusijas: uz nāciju un 
uz pāreju uz moderno sabiedrību. tāpēc ir svarīgi precīzi noteikt šo pārejas 
periodu..,” norāda G. lemerhands (Lemarchand).1 Šķiet, ir lietderīgi samērot 

vēsture

* raksta pamatā referāts, nolasīts letonikas 2. kongresa sekcijā “nacionālās identitātes un 
valstiskuma idejas formēšanās: kultūrvēsturiskie aspekti” (vadītāja asoc. prof. Dr. hist. vija 
daukšte) valmierā 2007. gada 31. oktobrī.
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šo atziņu par nācijas veidošanās procesa komponentiem ar mūsu vēstures 
materiālu, ja reiz uzskatām latviju un tās vēsturi par daļu no eiropas. 
neiedziļinoties pieminētajās diskusijās par jēdzieniem, ielūkosimies mūsu 
priekšstatos par attiecībām, kas valda starp 19. gadsimta otrās puses un 
19./20. gadsimta mijas norisēm un visu garo modernās sabiedrības tapšanas 
periodu latvijas vēsturē. to darot, mēs, izrādās, sastopamies ar ievērojamu, 
izpētes tradīciju radītu, šobrīd grūti apejamu šķēršļu samezglojumu, kura 
apzināšanās rosina uz pārdomām un, iespējams, dažu konceptuālu nianšu 
precizēšanu. 

Pirmkārt, latvijas vēsturē ir grūti viennozīmīgi noteikt to laikposmu, 
ko varētu uzskatīt par pārejas periodu uz moderno sabiedrību. latviešu 
historiogrāfijā attiecībā uz latvijas vēsturi līdz šim nav nostabilizējusies vie-
nota izpratne par modernās sabiedrības veidošanās posma hronoloģiskajiem 
ietvariem un to raksturojošajiem parametriem, ar ko, tātad, ģenētiski būtu 
saistāms ceļš uz latviešu nācijas rašanos. rietumu pētnieciskajā apritē 
jēdzieni “modernie laiki” (“modernitāte”, “modernais laikmets”) un 
tiem atbilstošā “modernā sabiedrība” stabilu vietu sākuši ieņemt kopš 20. 
gadsimta sākuma, bet jo īpaši plaši tiek lietoti kopš 50. gadiem.2 to pamatā 
ir pretnostatījuma princips starp laikmetīgām un attīstības gaitā aktualitāti 
zaudējušām vēsturiskām parādībām un norisēm – vērtējuma pozīcija, 
kas ļoti cieši saistīta ar sevis un sava laikmeta izpratni un pašizpausmi.3 
tādējādi ar “modernajiem laikiem” un “moderno sabiedrību” tiek saprasta 
noteikta stadija vēsturiskajā attīstībā, kuras raksturs un virzība ļauj mums 
ar to identificēties. identificēties tādā nozīmē, ka tai raksturīgie procesi liek 
apzināties tās tiešo sasaisti ar mums un mūsu laiku un attiecīgi – kvalitatīvo 
distanci attiecībā pret iepriekšējiem vēstures periodiem un tiem tipiskajām 
sabiedrībām.4 sadarbībā ar sociālajām zinātnēm ir izstrādājies priekšstats par 
iekšējo un ārējo modernizāciju kā šo laiku svarīgāko saturu, kam atbilstoši 
notika sabiedrības sekularizācija, racionalizācija un individualizācija. 
Hronoloģiski modernās sabiedrības tapšana lielos vilcienos tiek identificēta 
ar jaunajiem laikiem un attiecīgi – tās sākumi meklēti un saskatīti agro jauno 
laiku (1500–1800) sākumā. tā rezultātā uzmanības lokā ir nonākuši 16. un 17. 
gadsimts kā modernitātes pamatu tapšanas laiks. turklāt, uzlūkojot eiropas 
ceļu uz moderno sabiedrību kā vienotu veselumu, ir kļuvis pilnīgi skaidrs, cik 
ļoti lielā mērā vēstures posmam starp viduslaikiem un modernajiem laikiem 
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piemīt savs īpatnējs profils, kura galvenā raksturiezīme ir pagaidām vēl 
nenobriedusī un it kā nepabeigtā forma, kurā izpaužas vēlāk modernajiem 
laikiem tipiskās idejas un procesi.5 līdz ar to dominē atziņa, ka jau aptuveni 
ap 1500. gadu eiropā sākas renesanses ievadīts pagrieziens, kurš nes sevī 
iezīmes, kas atrodas kontinuitātē ar visu tālāko vēstures attīstības procesu – un 
tātad ir saistīts ar modernitātes elementu attīstību un modernās sabiedrības 
rašanos. Šīs saistības un savdabīgās “iedīgļa” stadijas dēļ uz posmu no 
16. līdz 18. gadsimtam attiecina apzīmējumu “agrīni modernais laikmets”. 
minētā perioda izpētē īpaši auglīga izrādījusies pārorientēšanās no notikumu 
vēstures uz moderno pasauli konstituējošo parādību struktūras analīzi, 
kas vēsturisko norišu daudzveidībā ļauj pēc būtības identificēt laikmetu 
veidojošās iezīmes.6

mūsdienu latviešu historiogrāfija līdz šim nav pievērsusi uzmanību 
nepieciešamībai izvērtēt latvijas agro jauno laiku vēsturi minēto atziņu 
gaismā. vēl jo vairāk – pagaidām nav pat nostabilizējies vienots viedoklis 
par agro jauno laiku sākuma hronoloģiskajām robežām latvijas vēsturē, 
līdz ar ko aplūkojamais periods visā tā veselumā faktiski nav identificēts. 
tādā sakarībā arī netiek precizēts, kāda loma varētu būt jauno laiku 
sākumposmam, īpaši 16. gadsimtam un tā ietvaros īpaši livonijas pastāvēšanas 
beigu periodam, sabiedrības modernizācijas procesā. dominē atziņas par 
livonijas sabrukuma ievadīto norišu neapšaubāmo saistību ar jauno laiku 
ģenēzi un attiecīgi – vecās livonijas nedalītu piederību viduslaikiem. 
turklāt, ārpus norādēm uz livonijas politiskās struktūras arhaismu un 
tās bijušo teritoriju vēlāko saistību ar jauno laiku lielvaru likteņiem, īpaša 
uzmanība laikmetu robežšķirtnes argumentēšanai parasti netiek pievērsta. 
minētā nostāja īpatnējā kārtā sadzīvo ar fakta konstatācijas līmenī izteikto 
tēzi par reformācijas tendencēs un humānisma ideju izplatībā iemiesoto 
apziņas pavērsienu eiropas vēsturē kopumā. Praksē livonijas beigu posma 
vēstures notikumi un parādības pārsvarā tiek aplūkotas izolēti no laikmeta 
kā veseluma raksturojuma.7 tādējādi jākonstatē, ka pašreizējā pētniecības 
stāvoklī nebūtu iespējams pilnībā adekvāti izvērtēt modernizācijas rezultātus 
19. gadsimta sabiedrībā latvijas teritorijā to loģiskajā kopsakarībā ar visu 
vairākus gadsimtus ilgušo modernās sabiedrības tapšanas procesu. Pirmkārt, 
tāpēc, ka nav precīzi definēts šā procesa sākums, līdz ar ko nav skaidrības, 
kuras vēsturiskās parādības un norises sevī ietver minētās modernizācijas 
elementus. 
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otrkārt, latviešu nācijas veidošanās procesa savdabība nemaz nerosina 
to aplūkot tik plašā kontekstā, lai uzmanība tiktu pievērsta arī agrīni 
modernajam laikmetam visā tā veselumā kopš pašiem sākumiem. nāciju 
formēšanās eiropā, būdama gan ārkārtīgi diferencēta savās konkrētajās 
izpausmēs, vairumā gadījumu tomēr pirmos rezultātus demonstrē ar 
nacionālo valstu pamatu radīšanu 16. gadsimtā, kas kopā ar to pavadošajām 
norisēm vēlāk izrādās nozīmīga bāze nacionālās identitātes tapšanai kopš 18. 
gadsimta.8 ir zināms, – latviešu kā nedominantas nācijas pašapziņas veidošanās 
savos pirmsākumos nebija bāzēta nacionālā valstī – politiskie centieni tikai 
pamazām ieguva pieaugošu nozīmi nacionālās identitātes formēšanās gaitā 
19. gadsimtā. tāpēc pirmajā acu uzmetienā šajā kopsakarībā iepriekšējais 
laika posms nešķiet svarīgs un interesants. vēl jo vairāk tas tāds nešķiet tāpēc, 
ka agrīni modernās sabiedrības attīstības laiks ir “vācu” (arī “poļu”, “zviedru”, 
“krievu”) vēstures periods, kurā latvieši bija atstumti ne tikai no jebkādām 
sabiedrības vadības svirām, bet arī būtiski ierobežoti savās saimnieciskajās 
un izglītības iespējās. arī 19. gadsimtā latvieši joprojām atradās zemākās 
kārtas statusā vācbaltiešu dominētajā sociālajā, saimnieciskajā un politiskajā 
sistēmā.9 tādēļ vēlme atbrīvoties no šīs diskriminācijas bija svarīgākais 
stimuls nacionālajai kustībai un, tātad, attiecīgi arī nacionālās identitātes 
formēšanai un nācijas veidošanai. latviešu tautas pašapziņas pieaugums 
vispirmām kārtām izpaudās kā alternatīva valdošo virsslāņu nacionālajai, 
sociālajai un politiskajai pašapziņai. līdz ar to ir pilnīgi saprotami, ka minētā 
parādība galvenokārt tiek izprasta un atainota caur pretstatu starp latviešu 
centieniem un interesēm, no vienas puses, un baltijas vāciešu un tos viņu 
attieksmē pret latviešiem atbalstošā krievu carisma mērķiem un nostājas, no 
otras. tā visa iespaidā ēnā ir palicis jautājums par kopsakarību starp vairākus 
gadsimtus ilgušo sabiedrības transformāciju un nācijas izveidošanos kā 
vienu no tās rezultātiem.10 izglītības līmeņa kāpums, valodas un rakstības 
attīstība, reliģijas vienojošā loma, saimnieciskie un politiskie sabiedrību 
saliedējošie elementi – šīs parādības, kuru progress tipisks 16.–18. gadsimtam, 
uzskatāmas par priekšnoteikumiem nācijas tapšanā. kaut arī minētie faktori 
līdz 18. gadsimta beigām sevi apliecināja galvenokārt vācu vidē, tie nevar būt 
atraujami no izpratnes par kopējo agrīni modernās sabiedrības veidošanās 
vēsturi latvijas teritorijā.11 tie pieder pie priekšnosacījumiem, kam pateicoties 
arī latviešu sabiedrībā varēja rasties izglītotas, sociāli aktīvas, savas tautas 
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problēmu risināšanā ieinteresētas aprindas, kuru darbošanās stiprināja tautas 
pašapziņu un tieksmi aktīvi iestāties par savām nacionālajām interesēm.12 
latviešu un vācbaltiešu nacionāli motivētie centieni sava laika praktiskajā 
dzīvē izpaudās kā savstarpēji izslēdzošas parādības, taču to ģenētiskās saknes 
lielā mērā bija augušas no kopīga pamata. 

abas šīs problēmas – intereses trūkums par agro jauno laiku sākumu un 
par agrīni modernajām parādībām baltijas vācu sabiedrībā – ir savstarpēji 
cieši saistītas gan savā izcelsmē, gan izpausmēs. to, ka tās nav līdz šodienai 
pietiekoši intensīvi apzinātas un risinātas, nosaka vesela virkne apstākļu, 
kas raksturīgi latvijas vēstures pētniecībai līdz pat mūsu dienām – jo īpaši 
nelielais jauno laiku problemātikas izpētei piesaistīto personu loks un 
tam raksturīgās zinātnisko interešu prioritātes.13 tāpat zināma nozīme 
ir visai plaši sastopamajai atturīgajai attieksmei no speciālistu, kā arī no 
plašākas sabiedrības puses pret tiem vēstures periodiem, kuros latvieši 
atradās citu tautu pakļautībā un kurus līdz ar to ir grūti skaidrot nacionālās 
un nacionālvalstiskās kategorijās.14 turklāt īpaši svarīgu loma visā tajā ir 
mūsu, 20. gadsimta gaitā nacionālvēsturisko tradīciju garā augušajam, 
historiogrāfiskajam mantojumam, kurš joprojām spēcīgi iespaido skatījumu 
uz latvijas vēsturi. Gandrīz visa 20. gadsimta garumā vēstures pētniecība 
latvijā attīstījās pastāvīga (lai arī mainīgas nokrāsas un intensitātes) 
politisku aktualitāšu spiediena ietekmē – no jaundibinātās neatkarīgās 
latvijas valsts pašapliecināšanās ar vēsturisku interpretāciju palīdzību, caur 
marksisma uzspiesto vēstures ideoloģizāciju un trimdas historiogrāfijas 
saasināto reakciju pret to, līdz 90. gadu sākuma centieniem aktualizēt 
starpkaru perioda un trimdas vēsturnieku koncepcijas. Šīs attīstības gaitā, 
gan atšķirīgu motīvu vadīts, savu aktualitāti nezaudēja mononacionālais 
vēstures traktējums.15 tas savukārt radīja un uzturēja spēkā izteikti kritisku 
attieksmi pret vācu dominētajiem vēstures periodiem un jo īpaši pret pašiem 
baltijas vāciešiem. latvijas jauno laiku vēstures izpētes centrā nemainīgi 
atradās latviešu tauta un tās intereses, kas tika izgaismotas to vēsturiskajā 
konfrontācijā ar valdošajiem (pirmām kārtām – vācu) slāņiem. atbilstoši 
šādai interešu virzībai procesi pašas vācu sabiedrības iekšienē pētnieku acīs 
bija otršķirīga tēma. tādas nostājas pamati, atklāti naidīgi pret baltijas vācu 
vēsturi un tās baltvācu interpretācijām, bija skaidri formulēti 20. un 30. gadu 
latviešu vēsturnieku sacerējumos.16 tā veda uz principiālu norobežošanos 
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latviskajā tematikā un skaidrojumos tika veicinājusi zināmu latvijas vēstures 
“amputāciju”17 – šajā gadījumā gan attiecībā pret pārējo eiropu un tās 
vēstures kopīgajām likumsakarībām, gan arī pret daļu iekšējās vēsturiskās 
attīstības parādību. 16. gadsimta pirmā puse, kas mūs interesē kā iespējamais 
modernizācijas sākuma laiks, no šīs attieksmes cieta īpaši smagi. livonija 
sava sabrukuma priekšvakarā un tās vācu sabiedrība visumā tika vai nu 
ignorēta, vai ar gandarījumu raksturota no visnegatīvākās puses, tādējādi 
radot zināmas klišejas, kas turpmāk bieži nekritiski tika attiecinātas uz šo 
posmu un bremzēja tā dziļāku izpēti.18 marksistiskā historiogrāfija turpināja 
kultivēt 16. gadsimta livonijas pagrimuma tēlu un, saskaņā ar saviem 
priekšstatiem par viduslaiku un jauno laiku robežu 17. gadsimtā, jautājumus 
par sabiedrības modernizācijas izpausmēm tajā, protams, neuzdeva.19 
atsevišķu trimdas un vēlāk arī 90. gadu vēsturnieku mēģinājumi revidēt 
priekšstatus par 16. gadsimta lomu latvijas vēsturē līdz šim ir bijuši vāji 
sadzirdēti.20 tā kā mūsdienu zinātniskajā literatūrā šī tematika cienīgu vietu 
pagaidām nav atradusi, koncepcijas “tukšo vietu” joprojām aizpilda minētie 
stipri novecojušie traktējumi.21 tādējādi noprotams, ka mūsu historiogrāfija 
gan resursu ierobežotības, gan pētniecības tradīciju dēļ šobrīd vēl nav gatava 
skatīties uz latviešu nācijas veidošanos visā tās vēsturisko kopsakarību 
veselumā.

būtu nepieciešams pārliecināties, vai arī latvijas vēsturē, līdzīgi, kā tas 
tiek darīts attiecībā uz eiropas vēsturi kopumā, ir pamats visu 16. gadsimtu 
uzlūkot kā sākumu vienotajam modernizācijas procesam, kas noveda pie 
19. gadsimta parādībām, tostarp arī latviešu nacionālās kustības un nācijas 
veidošanās. lai meklētu atbildi uz šo jautājumu, jāpievēršas 15. un 16. gad-
simta mijas un 16. gadsimta pirmās puses parādību rakstura analīzei. Šādi 
meklējumi nav vienkārši, jo darīšana ir nevis ar neapstrīdamu rezultātu 
uzskaitīšanu, bet gan ar pazīmju identifikāciju, kuras liecina, ka norit 
process – ka mainās cilvēku rīcības motivācija, mērķu un vērtību sistēma, 
turklāt mainās nevis vienmēr un visur pastāvošās evolūcijas gaitā, bet gan iekšēji 
kvalitatīvi pārstrukturējoties. tieši tur slēpjas modernizācijas un jauno laiku 
savstarpējās attiecības – runāt par modernizāciju nozīmē jaunos laikus saprast 
kā vēsturiskās attīstības mērauklu.22 nav, protams, iespējams tik ierobežotā 
ieskatā, kāds ir šis raksts, pretendēt uz izsmeļošu 16. gadsimta pirmās 
puses vēsturisko norišu un parādību raksturojumu, meklējot tajās iespējamās 
modernizācijas izpausmes, un pat ne uz to pilnvērtīgu uzskaitījumu kaut vai 

44



ceļa sākums uz moderno sabiedrību latvijas vēsturē

tāpēc vien, ka šis nolūks prasa pievērsties cilvēka domāšanai un priekšstatu 
sistēmai, kuru analīze iespējama allaž jaunos līmeņos un kontekstos un 
tajā pašā laikā nekad nespēs piedāvāt viennozīmīgi tulkojamus rezultātus. 
ieskatam var pievērsties dažiem vieglāk pamanāmajiem piemēriem, kas 
varētu kalpot par ierosmi tālākiem pētījumiem minētajā virzienā.

Pie šādiem īpaši raksturīgiem izpētes objektiem modernizācijas sakarā 
pieder politiskie procesi. diskusijās par modernitātes rašanos, raksturu 
un agrīnām izpausmēm pirmām kārtām uzmanības centrā nonāk valsts 
attīstība.23 sakarā ar savu neatlaidīgo un visaptveroši graujošo ietekmi uz 
viduslaiku sistēmu, tā tiek vērtēta kā simptomātiskākais, uzskatāmākais un 
funkcionāli svarīgākais progresa marķieris. tieši vēlo viduslaiku kristīgās 
republikas pārtapšana nacionālajās valstīs sadalītajā eiropā, kuru iekšienē 
neviena dzīves puse nepaliek valsts attīstības ietekmes neskarta, slēpj sevī 
galveno laikmeta vienotības pazīmi.24 Politiskā mēraukla līdz šim arī ir 
kalpojusi par būtiskāko pamatojumu, lai livonijas pastāvēšanas pēdējās 
desmitgades tiktu uztvertas kā viduslaikiem piederīgas pēc sava rakstura, 
jo tieši politiskie rādītāji veido vēsturiskās situācijas galvenās atšķirības 
abpus 1561./1562. gadam. tomēr, šķiet, tas ir ticis darīts visai formāli. svarīgi 
atcerēties, ka diskusija par modernizācijas elementiem valsts uzbūvē un 
piekoptās politikas principos nevar tikt reducēta vienīgi uz interesi par tās 
ārējo atribūtiku (birokrātiju, varas suverenitātes ideju, publiskajām tiesībām, 
centralizētiem nodokļiem un pārvaldi, valsts interesēm atbilstošu ārpolitiku 
u.tml.), pie kam jau gatavā formā. agrīni modernie procesi politiskajā 
dzīvē nozīmē “valstiski” organizētu un vēl joprojām segmentāri aptvertu 
sabiedrības daļu līdzāspastāvēšanu25 – respektīvi, runa ir par tendencēm, 
ceļu uz pārmaiņām, jauno un veco parādību koeksistenci un mijiedarbību. 
tas nozīmē, ka pētnieku uzmanības lokā būtu jānonāk iespējamiem 
apliecinājumiem tam, ka sabiedrības attieksme pret politiskām tēmām sāk 
atšķirties no viduslaikiem tipiskās.

Pretstatā kurzemes un zemgales hercogistei, kas tiek uztverta kā “vienī-
gais veidojums, kas pilnā mērā reprezentēja agrīno moderno valsti latvijas 
teritorijā”26, lielvarām, kas sadalīja bijušo livoniju, īpaši zviedrijai ar tās 
baltijas provincēm domāto vispārējas personiskās brīvības, likuma varas un 
attīstītas tirgus saimniecības modeli,27 livonija savas sairšanas priekšvakarā 
ieguvusi “anahronisma”28 un “politiska invalīda”29 imidžu. Šajā sakarībā 
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izvirzās jautājums, vai livonija 16. gadsimtā tiešām bija pilnībā izolēta no sava 
laika tendencēm un principiāli atšķīrās no visiem pārējiem sava laika eiropas 
politiskajiem organismiem. Protams, baznīcas valdījumi, no kādiem sastāvēja 
livonija un kas cauri viduslaikiem bija saglabājušies kā kolonizācijas un 
kristianizācijas  laika produkts, pēc savas formas bija arhaiski uz 16. gadsimta 
eiropas politiskā fona. tomēr līdzīgas – garīgi laicīgas – zemes kā parādības 
pēc būtības tajā laikā nebija absolūti unikālas. Jauno laiku sākumā līdzīgas 
aizņēma gandrīz trešdaļu vācijas karalistes.30 tās, dēļ savas orientācijas uz 
romas vajadzību apmierināšanu, biežās ignorances attiecībā pret vācijas 
kopējām interesēm un milzīgā īpatsvara karalistes un impērijas politikā, sevi 
neapšaubāmi apliecināja kā nopietnu valsts iekšējās modernizācijas tempu 
un virzienu šķērsli. tomēr tas nenozīmē, ka šīs teritorijas tiktu uzlūkotas kā 
tādas, kuras vēl 16. gadsimtā joprojām ir aizkavējušās viduslaikos.31 tāda 
pieeja nav novērojama arī attiecībā uz vācu nācijas svēto romas impēriju 
kopumā, kuras ideja vien ir simtprocentīgs viduslaiku politiskās domāšanas 
relikts, kuras iekšienē maksimiliāna i un kārļa v 15. un 16. gadsimta mijā 
ar plašu vērienu aizsāktās reformas gandrīz pilnībā izgāzās, atdūrušās pret 
kārtu separātismu, un kuras monarhi visiem spēkiem cīnījās pret domāšanas 
modernizācijas izpausmi – reformāciju – tātad, pret politisku organismu, 
kurš pēc attiecībā uz livoniju lietotām mērauklām būtu uzskatāms par 
pilnībā viduslaicīgu pēc formas un pēc gara. taču pētnieku uzmanības 
centrā ir agrīnie, lai arī no konkrētu rezultātu viedokļa nereti pirmajā brīdī 
neveiksmīgie uz modernizāciju vērstie soļi.32 Jāsecina, ka pašai varas formai 
kā tādai un tās izcelsmes specifikai nevajadzētu kalpot par vienīgo un 
izšķirošo argumentu vēsturiskajā vērtējumā. Galvenie raksturlielumi jāmeklē 
dziļāk – attīstības tendencēs. un nevar apgalvot, ka apzināta tieksme uz 
pārmaiņām nebūtu vērojama livonijā tās pastāvēšanas pēdējās desmitgadēs 
politisko subjektu vidū un sabiedrībā kopumā.  

tātad, ja mēs reducējam interesi par jauno laiku garu (ar ko plašā nozīmē 
identificējama modernizācijas būtība) uz livonijas politiskajiem procesiem 
un uzmanību saasinām uz tajos iesaistīto cilvēku domāšanas principiem, 
mūsu uzmanības lokā likumsakarīgi vispirmām kārtām nonāk livonijas 
senjoru un kārtu attieksme pret dažādām politiskām aktualitātēm. savukārt 
šādu aktualitāšu vidū 16. gadsimta pirmajā pusē neapšaubāmi visspilgtāk 
izceļas tas notikumu mezgls, kas bija saistīts ar reformācijas iesakņošanos 
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un tās izraisīto politisko pārmaiņu virkni. tie bija ārkārtēji notikumi gan 
to vietējā, gan arī eiropeiskajā kontekstā, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu 
no varas nesējiem un iesaistītajām pusēm viņu rīcībā lika apzināties 
nepieciešamību rēķināties ar ļoti tālejošām sekām un izjust augstu atbildību 
par savām darbībām – īpaši jau livonijas garīgo valstiņu apstākļos. tie ir 
notikumi, kas pietiekami plaši atspoguļoti un apcerēti vēstures literatūrā, 
tomēr interesantā kārtā nav ieguvuši vērtējumu no šeit aktualizētā agrīni 
modernā laikmeta raksturīgo iezīmju viedokļa. Pietiek dziļāk ieskatīties kaut 
dažās visspilgtākajās 20. gadu epizodēs un pievērst uzmanību tajās iesaistīto 
personāžu rīcības apsvērumiem un savas pozīcijas skaidrojumiem, lai 
iegūtu priekšstatu par attiecīgajās aprindās valdošajiem politiskās darbības 
standartiem. vispamanāmākie notikumi šajā sakarībā saistās ar rīgas 
pilsētas un tās senjoru attiecībām jaunās ticības iesakņošanās apstākļos – tās 
izšķirošajā fāzē no 1522. līdz 1525. gadam.33 

Parasti situācijas raksturojumā ietekmīgākajam livonijas politiskās 
skatuves spēlētājam – ordenim – pārmet tieksmi 16. gadsimta pirmās puses 
satricinājumu un izaicinājumu gaisotnē iekonservēt pastāvošo sistēmu ar 
ordenim visumā izdevīgo spēku izkārtojumu un samēru. tam kalpoja gan 
spiediena un kompromisu taktika attiecībās ar livonijas kārtām un pārējiem 
senjoriem, gan arī izmanīga ārpolitika visa aplūkojamā perioda garumā. it 
sevišķi tas sakāms par ievērojamā mestra un talantīgā politiķa voltera fon 
Pletenberga darbošanos, kuru pieņemts uzskatīt par ordeņa konservatīvās 
politikas pīlāru – cilvēku, kas, parādoties alternatīvai reformācijas politisko 
ideju un jo īpaši sekularizētās Prūsijas veidolā, tomēr visus spēkus pielika, 
lai saglabātu neizmainītu gadsimtiem ierasto livonijas sistēmu un ordeņa 
vietu tajā.34 tas ir secinājums, kas izriet no ordeņa uz pašsaglabāšanos vērstās 
stratēģijas viedokļa un livonijas vēsturisko likteņu vērtējuma lielos vilcienos 
uz iepriekšējo un nākamo gadsimtu fona. taču tajā pašā laikā šī ordeņa 
un tā mestra vēsturiskā vieta un loma nebūt automātiski nenozīmē, ka to 
piekoptajai politikai detaļās, taktiskajā darbībā, mērķos un apsvērumos arī 
vienmēr būtu jābūt konservatīvai. savukārt pilsētas, īpaši rīga, caur savu 
priekšstāvju darbošanos un izteikumiem parasti tiek slavētas par reformācijas 
veicināšanu un pret senjoriem vērsto bieži atklāti dumpīgo nostāju, taču, 
pateicoties merkantilu interešu dominantei pilsētas politikas veidošanā, kā 
arī savai distancētībai no livonijas pamatiedzīvotāju interesēm, tās kopumā 
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ieguvušas savtīga aprēķinātāja un mēreni piesardzīga reformu aizstāvja tēlu.35 
bet ielūkošanās šo trauksmaino gadu pilsētnieku priekšstatos par savu vietu 
un lomu politikā piedāvā pietiekami bagātīgu materiālu pārspriedumiem par 
sabiedrībā valdošajiem noskaņojumiem un situācijas vērtējumiem, neatkarīgi 
no konkrētā politisko cīņu iznākuma. 

divdesmitajos gados ordenis bija nonācis ārkārtīgi pretrunīgā situācijā. Pēc 
tam, kad 1522. gada jūnijā valmieras landtāgā laicīgās kārtas bija izšķīrušās par 
atklāta protesta paušanu pret prelātu varas ambīcijām un noslēgušas politisku 
vienošanos par sadarbību (par šo savdabīgo situāciju runa būs tālāk), lielās 
pilsētas sāka izslīdēt no senjoru kontroles: tās uzsāka reformācijas ieviešanu, 
kas neizbēgami nesa sev līdzi izmaiņas likumu un līdz ar to arī varas attiecību 
izpratnē.36 rīgas rāte 1522. gada beigās bija patvaļīgi iecēlusi sv. Pētera un sv. 
Jēkaba baznīcās evaņģēliskos sprediķotājus andreasu knopkenu un silvestru 
tegetmeijeru, kā arī sekretāra lomillera personā ar vēstulēm vērsusies pie 
mārtiņa lutera pēc padoma par pilsētas nostāju tās konfliktos ar garīgajiem 
senjoriem. nākamajos divos gados rīga, saņēmusi reformācijas idejiskā 
vadoņa atbildi ar uzmundrinājumiem uzsāktā ceļa turpināšanai, faktiski 
bija uzsākusi reformācijas iesakņošanu pilsētā un noslēgusi vienošanos ar 
rēveli un tērbatu par savstarpēju atbalstu jaunās ticības ieviešanā un cīņās 
pret bīskapu un arhibīskapu Johanu blankenfeldu, kurš sevi atkārtoti bija 
parādījis, no vienas puses, kā kaismīgu katolicisma un romas kanonisko 
tiesību aizstāvi, no otras, – kā pretendentu uz firsta cienīgu varu sev 
pakļautajās bīskapijās, abējādā ziņā apdraudēdams pilsētu un daļēji arī 
vasaļu intereses. kā nopietns zemeskungu varas apdraudējums tika uztverta 
1524. gada pilsētu un vasaļu savienība pret tiem, kam gan nebija lemts ilgs 
mūžs. kad 1525. gadā konflikta noregulēšanai sasauktajā valmieras landtāgā 
neīstenojās pilsētu iecere par livonijas pārvaldes reformēšanu un sakarā ar 
vasaļu atkāpšanos no iepriekšējās vienošanās ar pilsētām senjoriem izdevās 
panākt lēmumu par jebkādu tālāku livonijas iekšējās sistēmas pārkārtojumu 
apturēšanu, izrādījās tomēr, ka konflikts nav izsmelts un šķelšanās draudi 
turpina pastāvēt. Pilsētu, īpaši rīgas, diplomātijas aktivitātes, kas ordenim 
bīstamu pavērsienu bija ieguvušas, stājoties kontaktos ar Prūsiju, draudēja 
ar senjoru virskundzības vardarbīgu gāšanu. un šādos apstākļos Pletenbergs 
rīkojās tā, kā to mēdza darīt daudzi viņa laikabiedri varas nesēji citviet eiropā. 
viņš izvēlējās vitālās valsts intereses stādīt augstāk par formālajām ticības 
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interesēm. neraugoties uz landtāga lēmumu par reformācijas aktivitāšu 
pārtraukšanu, Pletenbergs piešķīra rīgai tiesības brīvi sludināt evaņģēlisko 
ticību, akceptēja pilsētā notikušos reformatoriskos pārkārtojumus un ļāva 
pilsētai atzīt sevi par vienīgo tās senjoru.37 tādā kārtā mestrs rīkojās līdzīgi 
daudziem šā laika eiropas valdniekiem, kas, politiska aprēķina vadīti, 
respektēja jauno ticību, paši nebūt nekļūdami par tās piekritējiem.38 uz to 
mestru pamudināja jaundibinātās Prūsijas hercogistes aktīvie centieni sadar-
bībā ar rīgu panākt arī livonijas sekularizāciju. respektīvi, te, protams, nav 
runa par to, ka Pletenbergs būtu uzskatījis katoļu baznīcas un tās livonijas 
valdījumu intereses un prestižu par maznozīmīgu un vadījies pēc kāda 
personīga aprēķina. viņa mērķis bija saglabāt livoniju kā veselumu, bet tā 
vārdā viņš izrādījās gatavs ļoti tālejošam un pirmajā acu uzmetienā no viņa 
kā garīga valdnieka viedokļa it kā neiedomājamam kompromisam – piekāp-
ties ticības jautājumā. raugoties no laikmeta politisko tendenču viedokļa 
eiropā kopumā, šāda Pletenberga rīcība neizbrīna. valsts interešu atzīšana par 
prioritārām, konfesionāli manevri to vārdā, iestāšanās visiem pieejamajiem 
līdzekļiem par zemes vienotību – tie ir jauno laiku politikai tipiski principi.39 
un mūsu aplūkojamās problēmas sakarā nav tik svarīgi, ka mestra vienvara 
saskaņā ar Pletenberga ievirzīto kursu saglabājās vien dažus gadus. tāpat nav 
tik svarīgi, vai viņš šo lēmumu pieņēma vieglu roku jeb arī ar dziļu iekšēju 
pretestību kā galējo līdzekli situācijas glābšanai.40 svarīgi ir, ka livonijas 
ordeņmestrs atzina par iespējamu piemērot tobrīd vietējā politiskajā praksē tik 
inovatīvu paņēmienu, ar to pierādīdams, ka motīvi, pēc kuriem viņš vadījās, 
bija tie paši, pie kuriem pieturējās citi eiropas politikas veidotāji agrīnās 
modernizācijas apstākļos. Šo atziņu daiļrunīgi papildina šajos pašos gados 
novērojamie Pletenberga centieni pēc vācu nācijas svētas romas impērijas 
firsta titula, sekojot šajā ziņā livonijas bīskapiem.41 tie likumsakarīgi turpināja 
uz teritoriālo patstāvību uzsākto virzību, kad ap 1520. gadu no lielmestra tika 
atpirktas patstāvīgas mestra ievēlēšanas tiesības. lai arī tālākie panākumi šajā 
virzienā lielā mērā bija Prūsijas sekularizācijas sekas, nevar noliegt apzinātās 
pūles, ko Pletenbergs ieguldīja sava zemeskunga statusa nostiprināšanā, sevi 
livonijas politikā asociēdams ne tikai ar vēlētu ordeņa amatpersonu, bet arī 
ar teritorijas virsvaldnieku.42 kaut arī “livonijā no reformācijas neizrietēja 
pietiekami spēcīgi impulsi jauno laiku centralizētas valsts tapšanai”43, mestrs 
neizmantoja luteriskās mācības par virsvaru sniegtās iespējas44 un viņa 
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piekoptā politika bija kompromisu meklējumu un esošā stāvokļa saglabāšanas 
centienu virkne, Pletenberga personā mūsu priekšā stāv valstsvīrs, kam nebija 
sveši tipiski agro jauno laiku politikas veidošanas paņēmieni.

uz šo pašu notikumu kopumu iespējams paskatīties arī no otras iesais-
tītās – laicīgo kārtu, īpaši rīgas pilsētas – puses un atrast vēl vairāk vielas 
pārdomām par mūs interesējošā laika livonijas iedzīvotāju politisko apziņu. 
rīgas pozīcija vēstures literatūrā ir vēl plašāk pieminēta un komentēta 
nekā ordeņa mestra darbošanās, tomēr, līdzīgi kā ordeņa gadījumā, arī 
pilsētas vadības darbības apsvērumi un politiskās cīņas paņēmieni no tajos 
atspoguļoto laikmeta ideālu viedokļa vērtējumu izpelnījušies tikai garāmejot. 
notikumu attīstība sākās ar unikālu un livonijas apstākļiem ārkārtēju 
notikumu.45 1522. gada jūnija landtāgā valmierā laicīgās kārtas, iebilstot 
pret prelātu vēlmi panākt landtāga atbalstu pāvesta bullai pret luteru, 
faktiski atļāvās apšaubīt livonijas politiskos pamatus – proti, izteica atziņu 
par garīgu institūciju laicīgās varas nepamatotību. Pat ja pieņem, ka lutera 
jautājums bija tikai iegansts, lai augstākajā politiskajā līmenī protestētu pret 
jau iepriekš no bīskapu puses pieredzēto kārtu privilēģiju ierobežošanu,46 ļoti 
nopietnu ievērību pelna kā protesta saturs, tā arī tā vēsturiskais konteksts. 
Jau pats fakts, ka laicīgās kārtas nostājas vienotā nometnē pret prelātiem 
un uzdrošinās paust savu opozīciju tiem, liek vilkt paralēles ar renesanses 
un reformācijas laikmetā uzplaukušo sekulāro politikas un likuma izpratni. 
turklāt lēmuma teksts, ko pēc vasaļu ierosmes sastādīja rīgas rātes sekretārs 
Johans lomillers, bija nešaubīgi antiklerikāls pēc sava noskaņojuma.47 tajā 
izteiktais iebildums pret laicīgas zemes pārvaldīšanu ar garīgiem varas 
līdzekļiem48 pēc sava formulējuma precīzi seko lutera koncepcijai par 
garīgās un laicīgās varas attiecībām.49 un nav pat tik būtiski, vai var uzskatīt, 
ka teksta autors lomillers jau tobrīd bija pārliecināts luterisma piekritējs50 
un ka, tātad iespējams, reformācijas idejas lielajās pilsētās jau bija labi 
pazīstamas, ar ko varētu izskaidrot rīgas kareivīgumu. svarīgāks ir pats 
protesta uzdrošināšanās un mēroga fakts un tas, ka kārtu pārstāvjiem šāds 
domāšanas veids tobrīd šķita pilnībā pieņemams. Ja viņu rīcības motivācija 
(vismaz daļēji vai daļas) meklējama reformācijas iespaidā, tiek pasvītrots 
ticības šķelšanās parādību izpausmju agrīnums livonijā.51 Ja (un ciktāl) tā 
sakņojas tīri praktiskos apsvērumos, tā apliecina agrajiem jaunajiem laikiem 
tipisko pragmatisko politisko domāšanu.52 Jebkurā gadījumā, kopumā 
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ņemot, ir grūti pārvērtēt to simptomātisko nozīmi, kāda no laikmetam 
raksturīgā apziņas pavērsiena viedokļa piemita laicīgo kārtu darbībai 1522. 
gada valmieras landtāgā. tālākā notikumu virzība, īpaši rīgas pilsētas rīcība, 
tikai apliecina, ka pārmaiņas politiskajā domāšanā un vērtību sistēmā, uz 
kurām norādīja minētais landtāgs, ir ar tendenci saglabāties un izvērsties. 
tajā pašā gadā rīga kā pirmā no livonijas pilsētām uzsāka praktisku 
reformācijas ieviešanu, līdztekus meklējot savai rīcībai reformācijas idejiskā 
vadoņa mārtiņa lutera atbalstu. Pilsētas īstenotie uz baznīcas un ticības 
jautājumu pārņemšanu savā pārziņā vērstie pasākumi faktiski nozīmēja 
jauna baznīcas likuma veidošanu praksē.53 te svarīgi ir pievērst uzmanību 
notikumu hronoloģijai – pilsēta pirmos evaņģēliskos sludinātājus iecēla 
pirms akcepta saņemšanas no lutera, dažus mēnešus pēc pieminētajiem 
valmieras notikumiem – kas runā par labu pieņēmumam, ka tā vairāk vadījās 
no principiāliem politiskiem nekā teoloģiskiem apsvērumiem. taču šī atziņa 
nebūt nemazina rīgas rīcības nozīmi – tieši otrādi, tā pasvītro sekulāro 
noskaņojumu, kas valdīja pilsētas amatpersonu vidū. ar katru nākamo 
gadu rīga aizvien vairāk centās aktīvi ietekmēt livonijas politisko klimatu 
un pat pašu sistēmu. kopš 1523. gada tā ar dažādiem manevriem mēģināja 
pārbīdīt spēku samēru par labu vienam no saviem senjoriem – ordenim, lai 
atbrīvotos no otra virskundzības. to, ka šīs darbības nebija vairs vienkārši 
kopš viduslaikiem ierasto vasaļu un senjoru konfliktu izpausmes, apliecina 
jau pieminētā rātes sekretāra lomillera 1525. gadā sarakstītajā pret bīskapu 
laicīgo varu vērstajā apcerējumā un to pavadošajos tekstos izmantotā leksika 
un argumentācija. lomillers apvainoja bīskapus bezdievībā, apsūdzēja tos 
netaisnā valdīšanā un, secinājis, ka bīskapu vara ir nelikumīga, aicināja to 
pārņemt vienam tā cienīgam senjoram, ar ko domāts ordeņa mestrs, izsakot 
cerību, ka tas varētu kļūt laicīgs valdnieks.54 respektīvi, rīga ar pārējo 
lielo pilsētu atbalstu turpināja 1522. gadā aizsākto līniju uz garīgās varas 
laicīgo pilnvaru apstrīdēšanu. liela nozīme rīgas agresīvajā pozīcijā bija tās 
karstasinīgajam sekretāram lomilleram, tomēr nevar noliegt faktu, ka viņš 
runāja un darbojās visas pilsētas vārdā – minētais sacerējums 1525. gadā visu 
klātesošo zināšanai tika nolasīts valmieras landtāgā, kas bija sasaukts pēc 
pilsētu iniciatīvas nolūkā gūt ordeņa atbalstu rīgas iecerētajam varas maiņas 
plānam. kad nodoms nepiepildījās, pilsēta savos centienos ietekmēt sev 
izdevīgā virzienā senjoru maiņas gāja vēl tālāk un uzņēma aktīvus sakarus 
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ar nule vācu ordeņa sekularizācijas rezultātā nodibināto Prūsijas hercogisti. 
Pilsēta atklāti tiecās pēc Prūsijai līdzīgas sekulāras hercogistes iedibināšanas 
arī livonijā.to šajā laikā neizdevās panākt, toties pārbīdes varas struktūrā 
gan – pateicoties rīgas ārpolitiskajām iniciatīvām, pilsēta ieguva no mestra 
Pletenberga tiesības brīvi sludināt luterismu un iespēju (kā izrādījās – uz 
pieciem gadiem) iztikt bez pakļautības otram senjoram – rīgas arhibīskapam.55 
tas, ka galvenais mērķis netika sasniegts, jo dažādu iemeslu dēļ Pletenbergs 
nebija gatavs virzīt livoniju pa sekularizācijas un centralizācijas ceļu, 
protams, rāda ievērojamo konservatīvismu veicinošo apstākļu klātbūtni 
vietējā politiskajā vidē. tomēr tas arī nekādā gadījumā netraucē atzīt, ka 
pastāvēja aprindas, kuras bija apveltītas ar izteikti novatorisku, laikmeta 
modernākajām tendencēm atbilstošu politisko domāšanu, un kas, iespējams, 
vēl svarīgāk – ka vispārējais noskaņojums sabiedrībā ļāva šo domāšanu atklāti 
paust. konfesija livonijā bija kļuvusi par politiski nozīmīgu mobilizācijas 
faktoru, kaut arī konfesionālās un politiskās robežas nesakrita.56 arī slavenā 
iniciatīvas bagātā sekretāra lomillera manevri, vēlākajos gados apstākļu 
maiņas iespaidā pārsviežoties uz ordeņa kritiku un arhibīskapa atbalstu,57 
būtu jāvērtē renesanses reālpolitikas kontekstā, kas bija orientēta uz lietišķu 
mērķtiecību un nesaudzīgu aprēķinu. 

ieskats jau šajā izvēlētajā livonijas beigu perioda politisko un ticības 
sarežģījumu mezglā vien rāda, ka vietējai politiskajai videi bija pieņemama 
un saprotama varas leģitimitātes publiska diskutēšana, sekularizācijas tēmas 
atklāta iztirzāšana, toleranta un elastīga attieksme pret publiskās dzīves 
aktualitātēm, politiskais tirgus un konfesionāli paņēmieni politiskajā praksē. 
tā bija 16. gadsimta 20. gadu livonijas dzīves realitāte, kas nav iedomājama 
sabiedrībā, kurā nedalīti valda viduslaikiem tipiskas vērtības.

tas savukārt liek saprast, ka, pat pēc tīri politiskiem kritērijiem raugoties, 
ja mēs pievēršam uzmanību nevis ārēji formālajiem rādītājiem – saistītiem 
ar pastāvošo varas formu, bet gan sabiedrības iekšienē noritošajiem 
procesiem – valdošajai vērtību sistēmai un politiskajai apziņai, diezin vai ir 
pareizi 16. gadsimta pirmo pusi atraut no kopējā modernizācijas procesa un 
livoniju šajā laikā – no pārējās eiropas.58 tieši reformācijas laiks, kas zemes 
vēsturē līdzīgi kā pārējā eiropā veidoja epohālu šķirtni,59 ielika pamatus 
jaunai domāšanai – “vienam no spēcīgākajiem jauno laiku vēstures dzinuļiem 
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tālu ārpus reliģiskajām lietām”.60 Šādas domāšanas klātesamība livonijā tās 
pēdējās pastāvēšanas desmitgadēs nepārprotami demonstrē, ka sabiedrības 
modernizācija bija sākusies vēl pirms vecās livonijas bojāejas. 

nācijas veidošanās vēsturiskais un kultūrvēsturiskais konteksts mudina 
iedziļināties latvijas agro jauno laiku izpratnē. Ja latviešu nācijas veidošanās 
procesu mēs gribam saprast, neignorējot šīs parādības otro konceptu – pāreju 
uz moderno sabiedrību –, un vienotā veselumā aptvert visu pārejas posmu 
kopš pašiem sākumiem, tad latvijas vēsturē tas nozīmē vispirms pievērsties 
agrīnajām modernizācijas tendencēm 16. gadsimta sākuma livonijas vācu 
vidē. tur aizsākās pārmaiņas, kas gadsimtu gaitā radīja apstākļus arī latviešu 
nacionālās pašapziņas kāpumam un 19. gadsimta nacionālajai kustībai. Šajā 
sakarībā vēlams būtu pārskatīt historiogrāfiskās nostādnes, kas atrauj 16. gad-
simta pirmo pusi no pārējā jauno laiku un tos piepildošās modernizācijas 
perioda latvijas vēsturē.
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Valda Kļava

anfang des weges zur modernen gesellschaft 
in der geschichte lettlands

die Formierung der nation gehört zu den erscheinungen, deren Wurzeln 
am beginn der moderne zu suchen sind – wie Guy lemarchand gesagt 
hat: „die Frage der Herausbildung der nation in europa ist besonders 
vielschichtig und kompliziert, denn sie fußt auf zwei konzepten, die 
selbst zahlreiche debatten hervorrufen: dem der nation und dem der 
transition zur modernen Gesellschaft. es ist deshalb notwendig, diese 
transitionsperiode genau zu bestimmen”. diese erkenntnis müsste an 
den inhalten der Geschichte lettlands geprüft werden, weil sowohl die 
vorstellungen über die chronologischen Grenzen der frühmodernen Periode 
in der lettischen Geschichte als auch über die Wechselwirkungen zwischen 
den frühneuzeitlichen entwicklungstendenzen unter der deutschen und 
lettischen landesbevölkerung wenig erforscht sind. als Hindernis auf 
diesem Weg stehen die nationalgeschichtlichen traditionen der lettischen 
Historiographie des 20. Jahrhunderts, die bis zum heutigen tag eine 
wesentliche rolle spielen.

die analyse der Handlungsmotivation des ordensmeisters und der 
stadt riga zeigt markante elemente des modernen denkens auf – die 
bereitschaft zu einem offenen meinungsaustausch über die säkularisation, 
das diskutieren über die legitimität der Herrschaft, tolerantes verhalten zu 
meinungsverschiedenheiten in der Gesellschaft, die inanspruchnahme von 
politischen Gegebenheiten und konfessioneller mittel bei der verteidigung 
eigener interessen. diese eingeschränkten einblicke in die Welt der Werte 
und vorstellungen der livländer in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts 
erlauben es jedoch vorauszusetzen, dass die anfänge der modernen 
Gesellschaft bereits vor dem zerfall alt-livlands zu suchen sind und in diesem 
sinne die Geschichte lettlands keine ausnahme aus der gesamteuropäischen 
Geschichte darstellt. durch den geschichtlichen und kulturgeschichtlichen 
kontext der Formierung der nation wird die konzeption der Frühen neuzeit 
in der lettischen Geschichte aktualisiert. die modernisierung inmitten der 
deutschen landesbevölkerung livlands im laufe der zeit lag den Prozessen 
zugrunde, die im 19. Jahrhundert zur steigerung des nationalen bewusstseins 
und zur nationalen bewegung der letten führte. 

Schlüsselwörter: modernisierung, Frühe neuzeit, livland, reformation.
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